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Zondag van het Woord van God
“Ik verklaar hierbij dat de derde zondag door het
jaar zal worden gewijd aan de viering, studie en
verspreiding van het woord van God. Die ‘Zondag van
het Woord van God’ zal dus een passend onderdeel
zijn van die tijd van het jaar waarin we worden
aangemoedigd om onze banden met het joodse volk
te versterken en te bidden voor christelijke eenheid.”
Derde zondag door het jaar
In de apostolische brief met als titel Aperuit
illis, gepubliceerd in september 2019, heeft paus
Franciscus de ‘Zondag van het Woord van God’
ingesteld. Hiermee moet het belang van de heilige
Schrift benadrukt worden. “Een dag gewijd aan de
Bijbel moet niet worden gezien als een jaarlijkse
gebeurtenis, maar eerder als een gebeurtenis die
het gehele jaar duurt. We moeten dringend groeien
in onze kennis en liefde voor de Bijbel en de
opgestane Heer,” schrijft de paus. “Om deze reden
moeten we een nauwere relatie met de heilige
Schrift ontwikkelen, anders blijven onze harten
koel en onze ogen gesloten, getroffen door zoveel
vormen van blindheid.” De zondag van het Woord
van God valt op de derde zondag van de tijd door
het jaar van de liturgische kalender, dit jaar op 26
januari 2020.

Viering, studie en verspreiding
Paus Franciscus schrijft verder dat “de Bijbel geen
verzameling is van geschiedenisboeken of een
kroniek. Het is volledig gericht op de integrale
redding van de persoon. Christus Jezus klopt aan
onze deur door de woorden van de heilige Schrift.
Als we zijn stem horen en de deur van onze geest
en hart openen, zal hij binnentreden in ons leven
en voor altijd met ons zijn.” De Zondag van het
Woord moet “gewijd zijn aan de viering, de studie
en de verspreiding van het woord van God,” aldus
de paus. Hij voegt eraan toe dat het geen toeval is
dat deze zondag valt in een periode van het jaar dat
veel kerken de band met het jodendom versterken
en bidden om eenheid onder de christenen.
“Dit is meer dan een tijdelijk toeval. De viering
van de Zondag van het Woord van God heeft
oecumenische waardem omdat de Schriften aan
degenen die luisteren het pad naar authentieke en
standvastige eenheid aanwijzen.”
Extra aandacht en verering
Het is aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen
hoe zij deze speciale zondag plechtig vorm willen
geven, schrijft de paus. Maar, zo voegt hij eraan
toe, het is wel “belangrijk dat de heilige tekst in
de eucharistie op een troon wordt gezet, opdat
de aandacht van de bijeengekomen gelovigen
gericht wordt op de normatieve waarde van
Gods woord”. Franciscus benadrukt dat het in de
liturgie van deze zondag uitermate passend is
dat het proclameren van de Bijbellezingen extra
aandacht krijgt en dat er in de preek op gewezen
wordt dat Gods woord verering verdient. Pastores
zouden bijvoorbeeld op die dag ook bijbels kunnen
uitdelen en gelovigen nog eens goed uitleggen

hoe belangrijk het is dat zij dagelijks met de
heilige Schrift omgaan, “vooral door middel van
lectio divina”, een manier om biddend de Bijbel te
lezen. “Bisschoppen zouden (die zondag) de rite
van de aanstelling van lectoren kunnen vieren
of voorlezers een gelijkaardige opdracht kunnen
geven, om daarmee het belang van de proclamatie
van Gods woord in de liturgie te benadrukken,”
schrijft de paus. Ook stelt hij voor om gelovigen op
te leiden tot goede lectoren.
Bisdom Paramaribo
In bisdom Paramaribo is de Bisschoppelijke
Jaaractie 2019, de geldinzamelingsactie van

de bisschop van Paramaribo, net afgerond. De
BJA2019, gehouden van 29 juni tot en met 29
december 2019, had als thema de Bijbel, het
levende Woord van God. De verzamelde gelden
zullen in dit jaar 2020 besteed worden “aan
projecten en programma’s in ons bisdom die
kennis, beleving en actualisering en van Gods
woord in het leven van elke gelovige moet
bevorderen. Op die manier zullen wij ook het
gehele jaar door groeien in kennis en liefde voor de
Bijbel.
(bron: KN, KRO-NCRV)

9 februari World Marriage Day
Remi Mohamatsaid (stichting
Marriage Encounter Suriname)Extra aandacht
gehuwden
World Marriage Day wordt
dit jaar gevierd op zondag
9 februari. Op deze dag
wordt hulde gebracht aan
echtgenoot en echtgenote als basis van het gezin,
de basiseenheid van de samenleving. Er wordt
stilgestaan bij de schoonheid van hun trouw, de
opoffering en vreugde in het dagelijks gehuwde
leven. World Wide Marriage Encounter promoot
al jaren de viering van World Marriage Day, om
in kerkelijke kring, in een sfeer van gebed, extra
aandacht te schenken aan de gehuwden. Want het

huwelijk is het sacrament van liefde en trouw.

Roeping
Man en vrouw hebben zich in het huwelijk
met elkaar verbonden om elkaar in liefde en
genegenheid nabij te zijn, in goede dagen maar ook
in tijden van tegenslag, ziekte of beproeving. Het
is de roeping van gehuwden om liefdevol, maar
ook geduldig te leren zijn met de verschillen van
elkaars’ persoonlijkheid. Ze moeten trouw blijven
aan die oorspronkelijk keuze van liefde voor
elkaar. Het is de roeping om elkaar oprecht een
warm thuis te schenken dat zin en voldoening geeft
in het leven.
wordt vervolgd op pagina A4
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LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend
omgaan met Gods woord

Het Pastoraal Centrum biedt Bijbellessen aan die
u in staat stellen om Gods Woord beter te leren
kennen en begrijpen. U leert hiermee Jezus beter
te kennen en te groeien in het geloof.
De lessen vinden steeds op de maandagavond
plaats tussen 19.00 – 21.00u.
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat 46
Bijdrage: Srd 50,= per maand
Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993

EMAIL: PASTORAALCENTRUM@BISDOMPARAMARIBO.ORG

vervolg van pagina A1

9 februari
World Marriage Day

Uitnodiging
Ook dit jaar zullen we
in ons bisdom World
Marriage Day vieren in
onze kathedrale basiliek
en wel op zondag 9
februari om 18.00 uur. De
organisatie ligt in handen
van stichting Marriage
Encounter Suriname. Deze
dag is de enige dag in het jaar waar het huwelijk
centraal staat en echtparen om die reden bij
elkaar komen. We nodigen een ieder uit, maar in
het bijzonder alle gehuwden, om de roeping van
het huwelijk samen te vieren en uit te dragen. De
zegen van God hebben we elke dag weer nodig om
de vreugde van de keuze voor elkaar als koppel te
blijven beleven.

Opgericht 01 januari 1956

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Wilt u weten wat Lectio
Divina is en wilt u het
leren beoefenen? Dat
kan!
Onder kundige leiding
maakt u kennis met de
theorie en praktijk van
Lectio Divina.

Doet u mee?
U bent van harte welkom op het Pastoraal
Centrum, Prinsessestraat 46,
t. 476888/424245/8988993
Wanneer: Elke maandag (vanaf 14 okt 2019)
Start: 10.00 uur
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op
mijn pad.” Psalm 119, 105

Oproep
Meubilair voor Saramacca
Aan de Paloeloeweg te Groningen (Saramacca) staat het landbouwperceel van de
Mariastichting, waar de zusters van Paramaribo in het verleden hun eigen groenten en
fruit hebben geteeld. Tegenwoordig worden de geoogstte groenten en fruit voor een
deel gebruikt door het Maria Internaat en een deel verkocht, en de opbrengsten ook
bestemd voor het internaat.
Voor de arbeiders die er werken worden nu containers ingericht zodat zij ter plekke
kunnen verblijven. Om deze containerwoningen in te richten zijn wij op zoek naar
huisraad, meubilair & huishoudelijke apparaten.
Dit is een behoorlijke investering en wij doen daarom een beroep op de
geloofsgemeenschap om ons hierin te ondersteunen.
Heeft u misschien koelkast of gasfornuis, wasmachine of bankstel, etc. te veel? Dan
nemen wij die graag van u over! Het mogen best gebruikte spullen zijn, zo lang die nog
functioneren.
Wij denken ook aan eettafels en stoelen, kleren- en voorraadkasten, gordijnen,
matrassen, kortom: alles dat nodig is om een woning in te richten.
HEEFT U IETS TE DONEREN? MAAK DAN CONTACT MET I-LING CHIN TEN FUNG, OP
MOBIELNR. +597 884 5833. OF VIA E-MAIL: ILING@MARGUERITENV.COM.
BEDANKT VOOR UW HULP! U ONDERSTEUNT HIERMEE DE ZORG VOOR DE MEISJES
VAN HET MARIA INTERNAAT!
Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; 424245fax: 425368;
Mobiel/whatsapp: 8811492
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org /
pastoraalcentrum@bisdomparamaribo.org

Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
Druk: Drukkerij H. van den Boomen
OMHOOG”
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geloof & leven
De macht van volharding
Door: P. Tjon Kiem Sang
Het verhaal van ‘Lord of the Rings’ eindigt met
een epische strijd op de vlakten van Minas
Tirith. Sauron, de heer van het duister, heeft
een gigantisch leger van orcs en uruk-hai
opgetrommeld. Zij worden ondersteund door
strijdmachten, bestaande uit rovers en piraten, die
komen uit allerlei streken. Zij worden aangestuurd
door negen nazgul – ook wel genoemd Ringwraiths
of Dark Riders – voormalige koningen die gezwicht
zijn voor het kwaad en in de macht van Sauron
staan.
Een angstaanjagend groot leger, dat erop uit is het
volk van Middle Earth te vernietigen. Dit volk laat
zich echter niet ontmoedigen en onder leiding van
koning Theoden van Rohan en de a.s. koning van
Gondor, Aragorn, trekken zij heldhaftig ten strijde
tegen het machtige leger van Sauron. Met heel veel
bloedvergieten slagen zij erin de slag bij Minas

Tirith te winnen. Maar de oorlog is nog niet voorbij.
Sauron is nog niet verslagen en in zijn verblijfplaats
Mordor mobiliseert hij nog eens 10,000 orcs om
Middle Earth de genadeslag toe te brengen.
Uiteindelijk zijn het niet al de heldhaftige strijders
van Middle Earth, die met veel wapengekletter
en bloedvergieten, Sauron verslaan. Het is echter
de moed, vastberadenheid en volharding van een
kleine, weerloze, simpele Hobbit die de machtige
heer van het duister verslaat.

Het kwaad toont zich met spectaculaire massa’s
en heel veel lawaai om te inimideren en angst in
te boezemen. Het goede volhardt echter in stilte in
het geloof dat het recht uiteindelijk overwint. Dat is
eveneens de weg van God. Zijn heilsplan begon in
stilte en verborgenheid met een weerloos kind, dat
opgroeide in een onbeduidend dorpje, maar wiens
boodschap van liefde uiteindelijk de wereld heeft
gered.

Herdenking 133e sterfdag zalige Petrus Donders
Wielfred T. Tjin A Tam (Stichting Devotie Petrus Donders)Eerbetoon
Dit jaar hebben in totaal ruim 100 personen met
hun aanwezigheid eer betoond aan Petrus Donders
in de eucharistievieringen (in de kathedrale
basiliek) of op bedevaart naar Batavia. Vele
anderen hebben in de stilte van hun omgeving ook
op hun eigen wijze en in hun eigen tijd de sterfdag
van zalige Petrus Donders herdacht. Ook heeft een
grote groep luisteraars van Radio Immanuel om 15
uur op die dinsdag 14 januari jl. de kruisweg van
Batavia kunnen meevieren en meebidden.
Aandacht in vieringen
Op 14 januari – de sterfdag - waren er twee
eucharistievieringen. Om 06.30 uur ging pater
Noordermeer voor in de dienst en om 12 uur was
er een eucharistieviering waarin pater Kross
voorging. Beide priesters belichtten het leven
en de werken van onze zalige Petrus Donders
in relatie tot lezingen van de dag. Na de dienst
gingen de aanwezigen (ruim 50 personen in de
ochtendviering en 35 in middagviering) naar zijn
prachtige graftombe voor stil gebed. Of om er een
kaarsje te branden. Later in de vooravond, in de
Antonius’ Lofviering in de St. Rosakerk heeft pater
Noordermeer ook aandacht besteed aan Petrus
Donders. De zalige Petrus Donders was voorwaar
een bijzondere dienaar Gods die zich ten volle
gaf voor de armen en de ernstig zieke melaatse
medemensen. Zo kwetsbaar als hij was heeft hij
toch 45 jaar lang gearbeid in ons geliefd land. In de
stad en in het district Coronie waren het in totaal
18 jaren en op Batavia 27 jaren.
Bedevaart
Een kleine delegatie - Jacinta, Georgette, Joan,
Latifeh, Loris, Marijke, Finette, Ann, Emmy, pater
Noordermeer en Wielfred - is op zaterdag 18
januari 2020 op bedevaart gegaan speciaal in
verband met de 133e sterfdag van onze zalige. Het
was een prachtige en devotievolle bedevaartdag.
Bij elke bedevaart naar Batavia zijn de ervaringen
anders. Tijdens de busrit op weg naar Boskamp
geniet je van de natuur aan weerszijden van de
weg, prachtige stukken bos, onderbroken door
percelen land beplant met diverse groenten

soorten, manjabomen in bloei, lange rijen dragende
cocosnootbomen, een goot met mooie roze
waterlelies, bloeiende bougainvilles. Het is een
prachtig schouwspel en geeft rust. Erg jammer
dat je nog hier en daar zwervend plastiek afval
ziet. Wij beseffen nog onvoldoende om ons milieu
schoon te houden.
Indrukwekkend
De boottocht van Boskamp naar Batavia is
ook altijd boeiend. Deze keer waren we in een
(onoverdekte) boot voor maximaal 13 personen
met een 15pk aanhangmotor. Bootsman Andy
voer niet ver van de oever in een matige snelheid.
Je kon dan ook genieten van Gods schepping,
het Coppename oerwoud, deel van het immens
Amazone regenwoud. Vooral de prachtige
mangrove vegetatie (de luchtwortels) valt
op. Indrukwekkend en bewonderenswaardig
allemaal. Op Batavia genoten wij van de prachtige
fluitconcerten van de vogels, papegaaien en
parkieten die (hoog) in de bomen huizen. Het
fluiten ging zonder onderbreking door tot na ons
vertrek. Tijdens de kruiswegviering onderbrak
pater Noordermeer de tocht om enkele momenten
te luisteren naar het gefluit.
In stilte overdenken
Tijdens de eucharistieviering ging pater
Noordermeer ook in op de 2 mooie lezingen en
legde een treffend verband met zalige Petrus

Donders en Batavia, waar hij gewerkt heeft, is
gestorven en ook werd begraven. Lezing uit het
Boek Exodus, 3,1-11: ‘De roeping van Mozes om
de ellende van Gods volk in Egypte te verlichten’.
Vergelijk ook de roeping, de zending van pater
Donders en het lot van de melaatsen op Batavia
toen. Evangelie volgens Mat. 25,31-46, ‘Wat gij de
minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij
gedaan’. Dit deel van het Evangelie heeft pater
Noordermeer ook op muziek gezet. Na de lezingen
en de preek was er gelegenheid om een en ander
– de tocht naar Batavia, de lezingen, de natuur
- in stilte te overdenken. Rond 17.30u bracht
buschauffeur Annand, vanuit Boskamp aan één
stuk doorrijdend, ons veilig terug op plaats van
vertrek, het achtererf van de kanselarij.

Misintenties
Misintenties van de pelgrims voorgelezen in de
eucharistieviering:
Voor Giovanni Mavaël, mijn overleden kleinzoon.
Voor zijn moeder voor kracht en zegen, ook aan de
hele familie.
Voor vrede in de wereld en een gezegend
Suriname.
Voor een mooie toekomst voor een jong echtpaar
dat hun wensen en verlangens in vervulling mogen
gaan.
Voor succes bij de studie en bouw.
Voor een goede toekomst met een betrouwbare en
goede metgezel.
Voor vrede, gezondheid en harmonie voor de
familie.
Voor gezondheid en wijsheid van een gezin.
Voor het goed bestaan voor een zoon en
bescherming
Om zegen en een goede afloop van een huwelijk.
Bescherming van onze kinderen en kleinkinderen.
Voor genezing van onze zieken.
Voor gezondheid en kracht voor onszelf en ook
voor anderen.
Voor genezing van een dochter die pokken heeft
opgelopen.
Dat onze lieve Heer ons mag behoeden tegen het
kwade. Dat we in liefde en harmonie mogen leven
met elkaar.
Voor een goede vakantie van alle zussen.
Voor liefde en eenheid in onze gezinnen.
Ook uit dankbaarheid; dat God onze wegen mag
leiden in liefde.
Beterschap voor Roël Lim a Po in Nederland met
operatie.
Voor Jermain met het vinden van werk en
geestelijke gezondheid in Nederland.
Voor mijn zieke broer dat er een oplossing komt in
zijn problemen.
Dat de eenheid weer terugkomt in de familie.
Voor mijn gezondheid.
Voor kracht en gezondheid van iedereen.
Dat alles goed mag gaan tijdens mijn verblijf.
Dat Mariet de kracht krijgt om verder te gaan met
haar leven.
Voor een goede en gezonde zwangerschap van een
dochter.
Voor een goede en vlotte bevalling in februari a.s.
Voor vrede en harmonie in ons mooi en geliefd
Suriname.
Ontvangen schriftelijke reacties van de
pelgrims:
Een prettig ervaring, goed verzorgd. GEWELDIG
Fantastisch, jammer dat ik me even onwel voelde.
Het was een goede ervaring; leuke mensen.
Ik ben een ervaring rijker, in de goede zin van het
woord, PRACHTIG. Het was goed georganiseerd.
Een heel goede ervaring. Alles goed verzorgd.
Mijne complimenten. GEWELDIG
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Make-over I.P.J. Berkenveldschool
Mevr. H. L. Forst – Nieuwendam –
Doel bereikt
Proficiat. O, wat doet het mij goed de I.P.J.
Berkenveld anno 2020, na een ware make-over te
aanschouwen. Het huidig onderwijzend personeel,
de leerlingen, interieurverzorgers, wachters,
ouders en niet te vergeten het personeel van het
R.K.B.O en verder allen die achter de schermen hun
bijdrage op welke gebied dan ook hebben geleverd
om dit geweldig succes te bereiken, dank.
Ik neem aan dat men met vereende krachten
gewerkt heeft om dit prachtig plan tot een
goed eind te kunnen brengen. Dat het niet
altijd over rozen zal zijn gegaan is een gegeven,
maar vast staat dat het doel is bereikt: de I.P.J.
Berkenveldschool aan de Jamaludinstraat # 2 in
Ma-retraite, Paramaribo Noord staat in volle glorie
te schitteren.

Met nog meer inspiratie
Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen nu met
nog meer inspiratie werken aan hun gestelde
doelen. De leer- en werkomgeving is voor een groot
deel kindvriendelijker en ook milieuvriendelijker
gemaakt. De jongelui letten nu ook beter op hun
omgeving, kortom allemaal wie zich hier op na
houden. Al met al het succes liegt er niet om. Men
heeft een stap in de goede richting gedaan en dat
verdient natuurlijk een compliment. Heel verrast
ben ik als oud-leerkracht van deze school, waar de
eindresultaten altijd uitstekend zijn geweest.
Mevrouw de directrice en uw personeel van de
school: van harte gefeliciteerd met deze goede

daad. Een gelukkig, gezond en veelbelovend 2020
aan u allen toegewenst. Aan de jongelui, onthoudt:
de leerkrachten zijn er voor jullie, ga recht op je
doel af, wees onder alle omstandigheden positief
en zet je 100 % in. Dan komt alles zeker goed en
heb je op het eind een heel succesvol studiejaar.
“You can do it”

Foto onderschrift: “Ik vertoef hier vanaf 1976
aan de Jamaludinstraat. Ik heb in de loop der
jaren tesamen met het onderwijzend personeel
verpleegsters, leerkrachten, kleuterleidsters,
interierverzorgers, internisten, doctoren, agenten,
piloten, advocaten, rechters, apothekers en nog
veel meer afgeleverd. Het wachten is nu op jou!

Sfeerbeelden KJS Opoyari
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag door het jaar A
Eerste lezing: Jesaja 8, 23b – 9, 3
In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land
Zebulon en over het land Naftali, maar in de
toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg
en de overkant van de Jordaan, en over het gewest
van de heidenen. Het volk dat in het donker
wandelt ziet een groot licht; een licht straalt
over hen die wonen in het land van de doodse
duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij
vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als
die van mensen die jubelen bij het verdelen van de
buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders en de stok van hun
drijvers: Gij hebt ze stukgebroken als op de dagen
van Midjan.
Antwoordpsalm: Psalm 27, 1.4.13 – 14

Tweede lezing: I Korintiërs 1, 10 – 13.17
Broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van

Johannes en Jezus. Er waren mensen die ze met
elkaar verwarden. Niet al te ernstig op het eerste
gezicht. Ze waren immers familie van elkaar. En
ook geestverwanten. Beiden riepen op tot bekering.
Beiden wisten een nieuwe tijd aanstaande. Beiden
kregen leerlingen. Sterker nog: Jezus werd Johannes’
leerling toen Hij zich door hem liet dopen in de
Jordaan. De evangeliepassage van deze dag vertelt
dat de overlevering van Johannes voor Jezus de
aanleiding is om aan zijn openbare leven te beginnen.
Hier eindigt het tijdperk van de een en gaat dat van
de ander beginnen. Had Johannes niet gezegd dat wie
na hem kwam, groter zou zijn dan hij (Matteüs 3,11)?

Het licht
Matteüs onderstreept dat. Jezus verhuist van
Nazaret naar Kafarnaüm. De evangelist herkent
er de vervulling van een profetie uit Jesaja 9 in. Hij
citeert de woorden. Zo kort na Kerstmis komen deze
woorden de kerkelijke lezer van nu bekend voor. In
de kerstnacht werd Jezus’ geboorte met dezelfde
woorden omlijst als op deze zondag. In de kerstnacht
was de geboorte van Jezus het licht dat is opgegaan
in het duister. Nu gaan diezelfde woorden over het
begin van zijn openbare leven.
Kafarnaüm ligt aan het Meer van Galilea. Het is
het land dat Jesaja aanspreekt. In zijn tijd hadden
de Assyriërs het gebied ingenomen. Woorden als
duisternis, smaad, benauwdheid, neerzitten, juk,
verwijzen naar die voor de lezer van toen actuele
periode van ellende. Jesaja geeft het gebroken volk
hoop met dit visioen. Er komt licht inde duisternis.
Het juk zal worden gebroken. Het volk zal zich
verheugen. Het Hebreeuws in 8,23 is dubbelzinnig.
‘De tijd’ kan het onderwerp van de eerste zinnen
zijn. ‘De vroegere tijd’ heeft dan de ellende gebracht.
‘De latere tijd’ zal de vreugde brengen. Wíe dat doet,
wordt dan in het midden gelaten. Wie de direct op
deze passage volgende verzen leest, zal geneigd zijn
een hij-figuur tot onderwerp van de zin te maken.
In die verzen wordt de geboorte van een kind
aangekondigd, dat vrede en veiligheid zal brengen.
Het kind is dan de brenger van de nieuwe tijd. Jesaja
doelt hoogstwaarschijnlijk op koning Hizkia en
contrasteert hem door een eveneens ingevoegde
hij-figuur in het eerste gedeelte van het vers met
een koning in de eerdere tijd. De naam van deze
eerdere koning wordt niet genoemd. Te denken valt

onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest
volkomen één van zin en één van gevoelen. Er is
mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over
u verteld, broeders en zusters, dat er onenigheid
onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te
hebben: “Ik ben van Paulus’. ‘Ik van Apollos’. ‘Ik van
Kefas’. ‘Ik van Christus’. Is Christus dan in stukken
verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij
gedoopt in de naam van Paulus? Christus heeft mij
niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden
om het evangelie te verkondigen, en dat niet met
fraaie en geleerde woorden; anders zou het kruis
van Christus zijn kracht verliezen.
Evangelielezing: Matteüs 4, 12 – 23 (of 12 – 17)
Toen Jezus vernam dat Johannes was
gevangengenomen, week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret vestigde Hij
zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in
het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat
in vervulling zou gaan het woord van de profeet
Jesaja: ‘Land van Zebulon, land van Naftali, liggend

aan de zee, Over Jordanië: Galilea van de heidenen!
Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot
licht aanschouwd; en over hen die in het land van
doodse duisternis gezeten waren, over hen is er
een licht opgegaan’. Van toen af begon Jezus te
prediken en te zeggen: ‘Bekeert u, want het Rijk
der hemelen is nabij’. Eens toen Hij zich bij het
meer van Galilea ophield zag Hij twee broers,
Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer
Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in
het meer; het waren namelijk vissers. Hij sprak tot
hen: ‘Komt volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen
maken’. Terstond lieten zij hun netten in de steek
en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee
broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens
broer Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij
in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep
hen, en onmiddellijk lieten zij hun vader achter en
volgden Hem. Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in se synagogen, de
Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.

Gedachten bij de schriftlezingen
aan iemand als koning Achaz. Eeuwen later ziet de
evangelist Matteüs in Jezus de vervulling van die
beloofde koning aan het begin van een nieuwe tijd.

De nieuwe tijd
Jezus noemt die nieuwe tijd ‘het koninkrijk van
God’, of, in de taal van Matteüs: ‘het koninkrijk der
hemelen’. Hij kondigt het aan (4,17). Hij spreekt in
de donkerste plekken over de komst van het licht.
Letterlijk, daar ‘in het gebied van Zebulon en Naftali’,
in zijn dagen onder het bewind van Herodes Antipas,
in wie de Romeinen een handlanger hadden. Maar
ook op plekken waar de gemeenschap van mensen
onder druk stond, op momenten van schuld en
schaamte, van ziekte en dood. Jezus laat mensen in
de synagogen de oude Schriftwoordenhoren alsof
ze zojuist, speciaal voor hen, opgeschreven waren
(4,23). Maar de nieuwe tijd vraagt ook concrete
daden van de mensen in de duisternis. Het eerste dat
ze te doen hebben, is zich bekeren (4,17). Het Griekse
werkwoord metanoiein betekent schuld bekennen
en sorry zeggen. Het betekent ook van richting
veranderen, een andere weg inslaan, andere keuzes
maken.
Een andere richting
De laatste twee scènes van de evangeliepassage
laten zien hoe ingrijpend deze gevraagde ommekeer
in een leven kan zijn. Jezus loopt langs het meer. Hij
komt twee keer langs een vissersboot waar vissers
hun gewone werk aan het doen zijn. Hij roept ze
naar zich toe. En zet ze op een weg achter Hem aan.
Zij staan op en gaan mee. De directheid van dit
gebeuren verrast. Het lijkt in één flits te gebeuren.
Wat heeft die vier in beweging gebracht? Hadden ze
Hem al in een synagoge gehoord? Brandde in hen al
een verlangen naar een nieuwe tijd en herkenden ze
die in Hem? Matteüs geeft geen antwoord op deze
vragen. Ze gaan. Ze laten twee belangrijke bronnen
van identiteit achter zich: familie en werk. Maar het
is geen totale breuk. Jezus heeft het eerder over een
transformatie. Vissers zullen ze blijven, maar ze
zullen nu mensen (in duisternis) vangen en naar een
nieuwe tijd brengen.
Terug naar het doopmysterie
Paulus schrijft aan de christenen van Korinte. Hij
heft gehoord dat ze onderling verdeeld zijn geraakt.

De groepen hebben de namen van hun favoriete
voorgangers aangenomen: wij zijn van Kefas,
wij van Apollos, wij van Paulus. Ook de ‘wij van
Christus’ worden in dit rijtje genoemd. Even later
betoogt Paulus dat alle gedoopten van Christus zijn,
ongeacht hun doper. Het is onduidelijk of hij in de
eerste opsomming een groep bedoelt die al uit dat
geloof leeft, of dat er een groep is die Christus deel
heeft gemaakt van de strijd in de gemeente. Paulus
had hier als mediator kunnen optreden. Hij had hier
als stichter van de gemeente een gezaghebbend
woord kunnen uitspreken. Hij doet dat ook. Hij
spreekt mensen aan op hun gedrag. Hij spreekt zijn
ongenoegen uit over de huidige stand van zaken.
Hij roept op tot eenheid. Hij doet dat als een gelovig
man. Hij wijst op de kern van hun leven: de doop in
Christus. Deze doop heeft hen geen lid gemaakt van
een bepaalde partij van die of die doper. In de doop
zijn ze voor altijd verbonden met Christus. Ze zijn
met Hem gestorven en verrezen. De ervaring van dit
mysterie is hun bron van eenheid. Terug dus naar
Hem met wie een nieuwe tijd begonnen
is, waarin de oude manieren van doen en de oude
verhoudingen niet meer bindend zijn.
De Geloofwijzer ma. - vrij. 09.00u
za. 16.00u
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

za 25 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 26 08.00: Doopdienst
10.00: Hoogmis
do 30 19.00: Petrus Donderslof
za 1 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 2 10.00: Hoogmis
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van warm eten,
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Opgave voor ziekencommunie aan huis op
ons Secretariaat aan de Mgr. Wulfinghstraat 2,
telefoonnummers 472521/420223, maandag t/m vrijdag
van 08.00 -14.00u. Ziekencommunie aan huis elke laatste
zondag van de maand.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 25 17.30: H. Mis
wo 29 17.30: Marialof
za 1 17.30: H. Mis
PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570
Pastoor Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en
zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.
za 25 18.00: H. Mis vooravond derde zondag d/h jaar met
KND
zo 26 08.00: Woord - Comm. Dienst derde zondag d/h jaar
met KND
ma 27 18.00: H. Mis
wo 29 18.00: H. Mis: maandelijkse rouwdienst
do 30 17.00: Een kwartiertje voor God/ E. aanbidding (tot
18.00 uur)
18.45: Doopinstructie in de kerk
vr 31 18.00: H. Mis
za 1 18.00: H. Mis vooravond opdracht van de Heer
zo 2 08.00: H. Mis opdracht van de Heer. Thuiscommunie
zieken en bejaarden
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen
• Maandelijkse rouwdienst op woensdag 29 januari om
18.00 uur.
• Zondag 2 februari om 10.00 uur doopdienst voor
baby’s en kleine kinderen – de tweede doopinstructie
is op donderdag 30 januari om 18.45 uur in de H.
Driekoningenkerk.
• Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het
Allerheiligste, donderdag 30 januari van vijf tot zes uitnodiging aan allen!
• Gaarne uw aandacht en begrip voor de tijd veranderingen
van de diensten op Blauwgrond en Geyersvlijt: elke tweede
zondag van de maand is er in Sint-Augustinuskerk om
18.00 uur eucharistieviering i.p.v. ’s morgens en elke vierde
zondag van de maand is er om 18.00 uur in Sint-Jozefkerk
de eucharistieviering i.p.v. ’s morgens.
• Is in de Heer overleden: Ronald van Exel, Jos’ Jossiestraat
3. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!
SINT-AUGUSTINUS te Blauwgrond - Louis Goveiastraat 4
Contactpersoon: Mw. K. Ramsaran - tel. 454 253
Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de
tweede zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020
zo 26 08.00: H. Mis derde zondag d/h jaar met KND
zo 2 08.00: Woord – Comm. Dienst. Opdracht van de
Heer. Thuiscommunie zieken en bejaarden
SINT-JOZEF te Geyersvlijt - Kaikoesiestraat 11
Contactpersoon: Mw. I. Hoft - tel. 456 411
Kerkdiensten: Alle zondagen om 9.00 u. v. m. behalve de
vierde zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020)
zo 26 18.00: H. Mis derde zondag d/h jaar met KND
zo 2 09.00: Woord – Comm. Dienst. Opdracht van de
Heer. Thuiscommunie zieken en bejaarden
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 26 10.00: H. Mis |
11.45: English Mass
zo 2 10.00: H. Mis |
11.45: English Mass

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 25
zo 26
za 1
zo 2

19.00: H. Mis
08.00: Woco
19.00: H. Mis
08.00: Woco. Maria Lichtmis
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor:elke dinsdag en donderdag om 08.00 - 11.00 (Zr.
Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin
Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw
Danielle Wilfrid, t. 8724620
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag).
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com
Wekelijkse activiteiten
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• HF Men’s Fellowshipgroup : -Persoonlijk Gebed en
Coaching 1e en 3e vrijdag van de maand om 19.00u, br.
Eddy Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00 u, padvinderij (verkenners
en de kleintjes welpen) o.l.v. de hr. Pooters 864-9718.
De groep kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich
aanmelden.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, padvinderij (de gidsen
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout 857-3310.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v.
mw Maya Sleur mob. 850-0790.
Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 26 08.00: H. Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 29 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
za 1 10.00: Huize Albertine
Mededeling
• De Heilige Familieparochie heeft het voornemen om een
zanggroep te starten. Opgave dagelijks tijdens kantooruren
of na de vieringen. Geef uw naam op want zingen is
tweemaal bidden.
• Palmen van vorig jaar Palmzondag kunnen vanaf nu
afgegeven worden voor de as oplegging op Aswoensdag
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
Bevrijdings- en genezingsdienst op 31 januari 2020
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 26 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
Mededelingen
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St.
Alfonsuskerk; H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in de
sacristie van de St. Alfonsuskerk. U bent allen van harte
welkom, ook voor persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.

ST. CLEMENS | Koreastraat 55 |Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 –
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in
Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624
Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr.
Sandra Wei, t. 8727329
Email: st.franciscusparochie@gmail.com
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
zondag: H. Mis om 10.00u.
vrijdag: Noveen OLV van Altijddurende Bijstand: 18:30u.
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A,
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Woord- en
communiedienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en
communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering
blijft op de 2e vrijdag van de maand.
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag: Eucharistieviering om 18.00u.
O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
zo 26 08.00: Eucharistieviering p. Jan
wordt vervolgd op Pagina B3
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O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
wo 29 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30: Eucharistieviering p. Fransiskus
19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op
vooraf gemaakte afspraken)
do 30 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
16.30-17.30: Catecheseles H. Vormsel (pater)
17.00-18.00: Catecheseles EHC
vr 31 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 1 19.00: Woco (vooravond feest Opdracht vd Heer in
de tempel)
ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440,
email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg
Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
zo 26 09.00: Woord en Communiedienst (Woco)
ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.30: PK Lessen voor EHC door de leidsters
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel door de
leidsters
Donderdag tussen 16.00-17.00: Spreekuur pastoor
Donderdag om 17.00: PK H.Vormsel door de pastoor
Donderdag om 18.30: Eucharistieviering
Vieringen
za 25 19.00: Eucharistieviering
za 1 19.00: Woco
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen | Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te
biechten
vr 24 18.30: Oecumenische dienst
zo 26 08.00: H. Mis
zo 2 08.00: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 26 10.00: Woco met opening van de gebedsweek voor
eenheid onder de christenen
ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 08.00-10.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 26 08.30: Woco vooraf Rozenkransgebed
ma 27 19.00: H. Mis
di 28 06.30: H. Mis.

HET WOORD LAAT ZICH OVERVLOEDING
ZAAIEN
Tijdens de algemene audiëntie van woensdag
15 januari 2020 sprak de paus in zijn catechese
over Paulus’ gevangenschap in Rome en de
verkondiging.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Vandaag beëindigen we de catecheses over de
Handelingen van de Apostelen met de laatste
missionaire halte van de Heilige Paulus, met
name Rome (cf. Hnd 28,14).De reis van Paulus die
samenviel met die van het Evangelie, is het bewijs
dat de wegen van mensen, als ze in geloof worden
beleefd, een plaats kunnen worden voor Gods
heil. Dit kan door middel van het woord van het
geloof dat een gist is. Dit gist is werkzaam in de
geschiedenis en is in staat situaties om te vormen
en altijd nieuwe paden te openen.
Het zaaien van het Woord
Het verhaal van de Handelingen van de Apostelen

wo 29 19.00: H. Mis
do 30 06.30: H. Mis
vr 31 07.00: H. Mis
za 1 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
Mededelingen
Zondag 26 januari om 11.00u. H. Comunnie aan huis voor
een zieke op Groot Henar en om 11.30u. H. Mis op Groot
Henar
HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t.
233090
Wekelijkse activiteiten
PK jaar I: Dinsdag om 16.30u.
PK jaar II: Woensdag om 16.30u.
PK jaar III: Donderdag om 16.30u.
Onderhoud kerk: Zaterdag
Vieringen
zo 26 08.30: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 26 09.00: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
		
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg

eindigt met de aankomst van Paulus in het hart
van het keizerrijk. Het wordt niet besloten met de
marteldood van Paulus, maar met het overvloedig
zaaien van het Woord. Het slot van het verhaal van
Lucas is helemaal gebouwd rond de reis van het
Evangelie in de wereld. Het geeft de inhoud en de
samenvatting van de dynamiek van het Woord van
God. Het niet te stuiten Woord dat wil rondtrekken
om het heil aan allen te verkondigen.

Gevangenschap
In Rome ontmoet Paulus op de eerste plaats
zijn broeders in Christus, die hem ontvangen en
moed geven (cf. Hnd 28,15). Het warme onthaal
helpt begrijpen hoe zeer zijn komst verwacht en
gehoopt werd. Verder wordt het Paulus toegestaan
zelfstandig te wonen onder militaire bewaking.
Hij wordt bewaakt door een soldaat want Paulus
heeft huisarrest. Ondanks zijn gevangenschap kan
hij toch de vooraanstaande joden ontmoeten en
hen uitleggen waarom hij genoodzaakt was op de
keizer een beroep te doen. Hij kan hen vertellen
over het Rijk van God. Hij tracht hen omtrent
Jezus te overtuigen, uitgaande van de Heilige
Schrift. Ook toont hij de continuïteit aan tussen de
nieuwheid van Christus en de hoop van Israël (Hnd
28,20).
Verharding van het hart
Paulus weet zich ten diepste jood. Hij ziet in het
Evangelie dat hij verkondigt, in de boodschap over
de gestorven en verrezen Christus, de vervulling
van de beloften aan het uitverkoren volk.

wordt vervolgd op Pagina B4

KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Vrijdag 14 februari om 19.00u: Valentine event in De
Schakel
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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OMHOOG zondag 26 januari 2020

gebeden voor iedere dag
Maandag 27 januari
Dagtekst
Ps. 84,12: Hij zal het goede niet onthouden aan wie in
oprechtheid zijn weg gaat.

Overweging
We maken vaak de vergissing te denken dat we Jezus
alleen nodig hebben bij ziekte of in tijden van groot
leed en verdriet. Zo is het niet. Zeker, God is bij ons in
onze nood en dat is een troostrijke wetenschap. Maar
luister: Jezus wil betrokken zijn bij elke ervaring en
elk moment van ons leven. Hij ging niet alleen naar
het huis van Maria en Martha, toen Lazarus was
gestorven, maar ook naar de bruiloft van Kana. Hij
huilde met hen die huilden en verblijdde zich met
hen die blij waren. Iemand zei eens: ‘Overdag staan
er net zoveel sterren aan de hemel als ’s nachts, ook
al zien we ze niet door het zonlicht.’ Ik denk niet dat
vervolg van Pagina B3

HET WOORD LAAT ZICH
OVERVLOEDING ZAAIEN
Na dit eerste informele contact waarbij de joden
goed gestemd waren, volgt een ander, meer
officiële ontmoeting, die een hele dag duurt.
Paulus verkondigt het Rijk van God en tracht
zijn toehoorders te winnen voor het geloof in
Jezus vanuit de Wet van Mozes en vanuit de
profeten (Hnd 28,23). Omdat niet allen zich laten
overtuigen, klaagt hij de verharding van het
hart van het volk van God aan als oorzaak van
zijn veroordeling (cf. Jes 6,9-10). Tegelijk is hij
verheugd over het heil der volkeren die zich voor
God gevoelig tonen en die in staat zijn het woord
van het Evangelie van het leven te horen (cf. Hnd
28,28).

De dynamiek van de verkondiging
Op dit punt van het verhaal besluit Lucas' werk
niet de dood van Paulus te beschrijven maar de
dynamiek van zijn verkondiging. De verkondiging
van een Woord dat zich niet in boeien laat slaan
(2 Tim 2,9). Paulus heeft niet de vrijheid van
beweging, maar is wel vrij te spreken want het
woord is niet in boeien geslagen.
Het is een Woord dat zich door de handen van de
apostel overvloedig laat zaaien. Paulus doet dat
in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering
(Hnd 28,31) in een huis waar hij iedereen ontvangt
die de boodschap over het Rijk van God en de
kennis van Christus wil aanvaarden. Dat huis, open
voor alle zoekende harten, is een beeld van de
Kerk, die ondanks het feit dat ze vervolgd wordt,
misverstaan wordt en in boeien geslagen, toch
nooit moe wordt met moederlijk hart elke man
en elke vrouw te ontvangen om hen de liefde van
de Vader te verkondigen die in Jezus zichtbaar is
geworden.
Moedige verkondigers
Geliefde broers en zussen, aan het eind van deze
samen beleefde reis van het Evangelie in de
wereld, moge de Geest in ieder van ons de roeping
vernieuwen om moedige en blije verkondigers van
het Evangelie te zijn. Hij make ons bekwaam, zoals
Paulus, onze huizen te vullen met het Evangelie en
er cenakels van broederliefde van te maken om
er de levende Christus te ontvangen die naar ons,
naar elke mens van elke tijd toekomt.
(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

we onze beproevingen en tegenspoed ooit zullen
begrijpen voordat we veilig in de hemel zijn. Wanneer
we dan terugkijken, zullen we verbijsterd zijn over
hoe God – zelfs in de stormen van het leven – voor
ons zorgde en ons zegende. Maar ook in goede tijden
is Hij bij ons. Laten we Hem voor die tijden danken en
ze aan Hem opdragen, net zoals we dat met moeilijke
perioden doen.

Gebed
Machtige en enige God, Gij vertrouwt mij het
leven toe. Ik bid en vraag U hemelse Vader: leer
mij verantwoord omgaan met alles wat Gij omij in
handen legt. Dat ik nooit zal vergeten hoe Gij mij
uw grootste gave hebt geschonken: Jezus Christus,
het licht der wereld, dat straalt voor mij en allen die
zoeken naar U. Hij is uw eigen Zoon en mijn Heer en
Heiland, vandaag en alle dagen, in eeuwigheid. Amen.
dinsdag 28 januari

Dagtekst
Joh. 12,26: Als iemand Mij dient, zal de Vader hem
eren.

Overweging
Jonge mensen zoeken spanning en avontuur. Maar
de jeugd wil meer – ze wil ergens in geloven; ze wil
een doel waaraan ze zich kan geven en een vaandel
waaronder ze zich kan scharen. Zonder een doel dat
groter is dan zijzelf, weten jonge mensen dat hun hart
leeg en hun leven zinloos zal blijven. De enige zaak
die groot genoeg is om de verlangens van ons hart te
stillen, is die van Jezus Christus; en haar vlag is het
bebloede lichaam dat op het kruis van Golgotha werd
gelegd om de wereld te verlossen. Deze uitnodiging
tot discipelschap is het opwindendste doel dat
we kunnen bedenken. Stel je voor: de God van het
universum vraagt ons zijn partners te worden om
de wereld voor Hem te heroveren! Daar kunnen
we allemaal een aandeel in hebben, door de unieke
gaven en mogelijkheden te gebruiken die God ons
gegeven heeft. Christus roept ons op om elke dag zijn
discipelen te zijn.
Gebed
Eeuwige, U die mensen op weg zendt om goed te doen
en heil te stichten, maak mij vrij van de ballast die ik
met mij meedraag. Geef dat ik Uw Woord versta en U
mag ontdekken op de weg die voor mij ligt. Open mijn
ogen voor mensen die ik ontmoet naar het voorbeeld
van Jezus, uw Zoon en mijn leidsman. Amen.
woensdag 29 januari

Dagtekst
Mc 1,20: Jakobus en Johannes lieten hun vader
Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en
volgden Jezus.

Overweging
We zijn allemaal geroepen om te evangeliseren. Het
best kunnen we daartoe kijken naar de enige echte
die evangeliseert, Jezus Christus zelf. Want alleen
hij evangeliseert: de Zoon van de Vader, gezonden
in de liefde van de heilige Geest. Het eerste dat
Jezus deed om te evangeliseren is zijn plaats bij de
Vader verlaten om in alles gelijk te worden aan de
mensen, behalve in de zonde. Wij kunnen op geen
enkele manier evangeliseren als we Christus niet
navolgen in zijn menswording. Boven alle methodes
en motieven van evangelisatie moeten we aan God de
houding om te evangeliseren vragen. Dat kan alleen
als je je in het hart plaatst van hem of haar die de
Heer je zendt om te evangeliseren. Evangeliseren is
afdalen, zoals Christus afdaalde van zijn Vader, om

plaats te nemen in dat deel van de wereld, bij die
man of vrouw die je wordt gezonden door de Heer.
Deze houding van incarnatie, van ‘verlaging’, van
afdaling tot in de diepte van je ziel is de houding om
te evangeliseren. Als je die niet hebt, kun je geen
mens overtuigen: je woorden zullen geen kracht in
zich dragen. Ze zullen zonder uitwerking blijven,
want het zullen de woorden zijn van iemand die niet
geïncarneerd is, het zullen geen christelijke woorden
zijn. Want Christus zelf is afgedaald om ons te
ontvangen.

Gebed
God, U bent mijn helper, U komt mij steeds weer
tegemoet en laat mij Uw boodschap van liefde en
ontferming horen. Ik vraag U trouwe Vader: Maak
mij ontvankelijk voor Uw Woord. Dat wij er niet
alleen naar luisteren, maar het ook toepassen in mij
leven, vandaag en alle dagen. Amen.
Donderdag 30 januari

Dagtekst
Mt. 11,25: Vader, ik prijs u omdat u alles hebt
verborgen voor wijzen en verstandigen, en het hebt
geopenbaard aan kleinen.

Gebed
Liefdevolle God, U hebt uw mededogen laten zien
in Jezus, uw Zoon en onze Redder. Ik dank U om uw
zorg voor mij, om uw onbegrijpelijke liefde en trouw.
Open mijn ogen en verstand voor Uw Woord, dat ik
erdoor geraakt word en erdoor leer omzien naar mijn
medemens. Dat vraag ik U door Jezus, mijn Heer, die,
vervuld van U, leeft in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 31 januari

Dagtekst
Mc. 9,50: Leef in vrede met elkaar.

Gebed
God, Schepper van alle leven, Ik dank U dat Uw
Zoon mens geworden is en mij aanraakte om mij te
genezen. Vader; laat ook ik zo menselijk zijn dat ik
opleef uit mijn ellende. Dit vraag ik U door onze Heer
Jezus Christus, die met U leeft tot in eeuwigheid.
Amen.
Zaterdag 01 februari

Dagtekst
Lc. 6,37: Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie
niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen
jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan
zullen jullie vrijgesproken worden.

Gebed
Goede en betrouwbare God, in het begin hebt Gij
de wereld geschapen en Gij zag dat het goed was.
Gij geeft mensen aan elkaar om samen in harmonie
te leven en hebt hun de zorg over uw schepping
toevertrouwd. Open mijn hart voor uw Woord van
liefde en gerechtigheid. Dat ook ik mag leven naar
het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, die in al wat Hij
deed en zei uw liefde uitdroeg, deze dag en alle dagen
die mij gegeven word. Amen.
Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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